
 

 

 
 לכבוד 

 ארגון עובדי הפלחה 

  

 תאריך:___________ 

 

  מספר _____  – 2020לתשלום לשנת  תהזמנת עבודת קומביין והתחייבוהנדון: 

 

 פרטים למילוי:     

 

 :______________  זיהוי המזמין )ח.פ./ת.ז./ מלכ"ר/אגודה( מס' _______________לחיובהמזמין פרטי 

 ___מס' עוסק מורשה: _____________

 כתובת למשלוח מסמכים:____________________________________

 דוא"ל: __________________ פקס: ___________________

 טלפון:__________________   טלפון נייד:__________________ איש קשר:_______________

 ____שם העבודה )הניסוי המתוכנן לקציר(:______________________________

 מספר חלקות לקציר: __________________________ מספר חזרות לקציר: _________________

 מיקום החלקות: _____________________________________________________________

 : _____________________________________________________*הערכת זמן לביצוע הקציר

 

וב יהיה לפי ביצוע בפועל לפי שיעור החיובים המפורטים להלן, ולא לפי אומדן ההערכה לביצוע בהזמנה, שאינו יובהר כי החי *

 מחייב את הארגון. חתימה על ההזמנה מהווה הסכמה לחיוב המזמין בהתאם לביצוע בפועל לפי החיובים הקבועים  להלן.

 

ארגון עובדי הפלחה  -מ ה עבור קציר קומביין ניסוייםעם הזמנת העבוד 20206.21.ליום את ההזמנה יש להעביר עד  •

אנו הח"מ מתחייבים לשלם עבור עבודת הקומביין לפי המחירים המצוינים להלן  .570012252שמספרה   אגש"ח בע"מ

 )וככל שלא צוינו לפי תעריף ארגון עובדי הפלחה כפי שיהיו בתוקף(:

 ₪ )לא כולל מע"מ(. 1500עלות שעת עבודה* קומביין  )כולל הובלה**(: 

: מינימום חיוב  להזמנה הינו שעת עבודה מלאה. עבור כל חלק משעה, לאחר השעה הראשונה, מהדקה הראשונה  הערה *

ועד לשעה, החיוב יהיה עבור שעת עבודה. לדוגמא, עבור  31 –ועד מחצית השעה, החיוב יהיה עבור חצי שעה, ומהדקה ה 

 כארבעים דקות ישולם לפי שעתיים עבודה.       -עה וחצי עבודה, ועבור שעה וכעשרים דקות ישולם לפי ש -שעה ו 

שעת עבודה מלאה. יש לשים לב כי מדובר באומדן בלבד אשר  -מ"ר לכל אחת( הינם כ  20סוי )יחלקות נ  32אומדן לחיוב: 

 ו חצאי שעות כמפורט לעיל(.אינו מחייב, ובכל מקרה חיוב בתשלום יעשה לפי שעות עבודה  בפועל )לפי חיוב של שעות א

: עלות שעת העבודה של הקומביין כוללת הובלה שהיא חלק מתוכנית הקציר הארצית המנוהלת על ידי הממ"ר.  הערה **

דרש הובלה מיוחדת אותה יגדיר הממ"ר ביחד עם ר. אגף במידה ותתקבל הזמנת עבודה שהיא חורגת מהמסלול הארצי ותי

גד"ש בארגון תחויב תוספת הובלה מיוחדת. במקרה כזה, תימסר הודעה למזמין קודם לביצוע העבודה על כך שיחויב 

                   תוספת הובלה מיוחדת.   ב

 חברת"הקומביין והעבודה תבוצע באמצעות  ידוע לנו שהתשלום הינו אך ורק עבור שירותי הקומביין. ידוע לנו שהפעלת •

לא יישא באחריות כלשהי בגין כל מעשה ו/או מחדל בקשר לביצוע  שארגון עובדי הפלחהידוע לנו  אחיטוב בע"מ".

העבודה על ידי אחיטוב בע"מ. אחריות הארגון תוגבל אך ורק לעניין הקומביין ואספקתו בהתאם להזמנה ובכפוף לתיאום 

 להלן.  ההזמנה כמפורט 

מהוצאת חשבון  יום 30שוטף + חשבון עסקה ישלח ע"י ארגון עובדי הפלחה בסיום העבודה/מחקר. תנאי התשלום הם  •

   העסקה. חשבונית מס תשלח אחרי קבלת התשלום לארגון.

 



 

 

 

החוב  אלא אם הסדיר את  - למען הסר ספק, ידוע למזמין כי ככל שקיים לו חוב שטרם נפרע בארגון, לא תבוצע ההזמנה •

 vivian@cotton.co.il -תחילה. לבירור אם קיים חוב ושיעורו ניתן לפנות בדוא"ל ל

הקומביין לא יכול להסתובב על קרקע או קילטור מסביב לחלקת הניסוי ) באחריות המזמין לדאוג שלא יעשה דיסוק •

 קצור מסביב לניסוי ולא יעבד את הקרקע עד גמר קציר הניסוי. מעובדת!!(  נא לתאם עם המגדל שי

 מ' 1.25הקומביין קוצר ברוחב של  •

 ליום הקציר באחריות המזמין להביא  שקים ריקים לאיסוף השקיות לדגימת גרגרים  •

 אנו הח"מ מצהירים בזאת כי אנו מורשים להתחייב בשם המזמין בגין הזמנה זו.    •

  _or@shham.moag,gov.ilram – אור רם – לרפרנט גידולי שדה קיצייםנות ניתן לפ  –לשאלות ותיאומים  •

050-6243985   

 

                                                        חתימת המזמין:

 

______________                         ___________________ 

 

 _____________   שם מלא )חותמת(: ______________שם מלא )חותמת(: 

 

 נא להחזיר חתום:  

 

  vivian@cotton.co.ilארגון עובדי הפלחה:

   _or@shham.moag,gov.ilram:  אור רם
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